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BIULETYN LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 
nr 9/2018 

Ocena naborów zakończona  

Jesienna tura konkursów o dofinansowanie zakończona. Rada Lokalnej Grupy 

Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi oceniła złożone wnioski. Tym razem 

wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania, co oznacza,  

że w przyszłym roku na obszarze PDS powstanie kilkanaście siłowni oraz 

zorganizowane zostaną trzy Jarmarki!  

 

7 listopada zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursu w ramach: 

1. Grantów na zbudowanie nowej siłowni zewnętrznej (zakres 1.1.1.3. sieciowe projekty 

współpracy – 8//2018/G) w wysokości nawet do 25 tys. zł  

2. Grantów na organizację wydarzenia promującego produkty oraz usługi lokalne (zakres 2.1.2.1. 

Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych – 9/2018/G) – dofinansowanie do 50 tys. zł  

W ramach konkursu na zielone siłownie w terminie złożono 12 wniosków na łączną kwotę 

wnioskowaną ponad 287 tys. zł, natomiast alokacja środków w konkursie to 300 tys. zł.  

Nabór wniosków na jarmarki poszedł równie dobrze, tzn. złożono 3 wnioski, w których organizacje 

pozarządowe wnioskują o kwotę 127 279,00 zł, a które nie wyczerpały limitu środków 

przeznaczonego na konkurs, tj. 152 168,00 zł. Niewykorzystane środki zasilą alokację środków 

przeznaczonych na kolejne konkursy w ramach tego samego naboru.  
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Szczęśliwie złożyło się, że wszystkie oceniane projekty otrzymały wymaganą minimalną liczbę 

punktów oraz mieszczą się w limicie środków, co oznacza, że żaden z grantobiorców nie pozostał  

bez dofinansowania. Bardzo nas cieszy, że już w przyszłym roku autorzy tych projektów będą mogli 

przystąpić do realizacji swoich pomysł, a tym samym poprawienia jakości życia mieszkańców obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.  

 

Na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków pod poszczególnymi naborami 

znajdziecie Państwo listy ze szczegółową informacją o wynikach oceny.  

_____________________________________________________________ 

Podpisaliśmy umowę na realizacje grantów szkoleniowych! 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi podpisała z Zarządem Województwa 

Pomorskiego umowę na realizację projektu grantowego! 

 

Kolejny realizowany przez LGD PDS projekt grantowy dotyczył będzie działań 

szkoleniowych na obszarze LGD. Konkurs, który zakończył się w czerwcu tego 

roku, umożliwił dofinansowanie dwóch dużych grantów, które realizować 

będą dwie organizacje pozarządowe z naszego obszaru, tj.: 

 

1. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice. 

Oba wymienione podmioty podejmą się realizacji szerokich i skomplikowanych działań 

mających na celu podnosić kwalifikacje osób aktywnych społecznie oraz sieciowanie tzw. centrów 

aktywności, które powstały z naszych środków wydatkowanych w konkursach w 2016 i 2017 r.  

Jest to doskonała okazja, aby wyposażyć w odpowiednie kwalifikacje pracowników świetlic i osoby 

podejmujące działania na rzecz rozwoju naszego obszaru oraz jego mieszkańców.  

O szczegółach będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony www.pds.org.pl, 
newslettera oraz profilu LGD PDS na Facebooku.  

http://www.pds.org.pl/


 

                                                                                                                                     
Materiał opracowany przez Biuro LGD PDS Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

VII edycja Konkursu o certyfikat marki lokalnej  

Zielone Serce Pomorza 2018 
 

Czas zgłaszania produktów do już VII edycji konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone 

Serce Pomorza za nami. Kolejny krok tej inicjatywy, która ma identyfikować najlepsze 

produkty, usługi i wydarzenia naszego regionu, to ocena ekspertów, którzy wybiorą 

najlepszych spośród zgłoszonych. 

 

Do konkursu można było zgłaszać produkty, które są wytwarzane  

w sposób niemasowy, z lokalnych surowców lub przy użyciu lokalnych 

metod wytwarzania. Zgłoszony produkt powinien być dostępny  

w sprzedaży na  obszarze LGD PDS. Do udziału zapraszaliśmy też 

lokalnych usługodawców oraz inicjatorów regionalnych wydarzeń,  

do zgłaszania swoich usług i inicjatyw – jeżeli formą lub treścią 

nawiązują do lokalnych tradycji i zwyczajów oraz dzieją się na obszarze 

LGD PDS. Oczekiwaliśmy, że zgłoszone produkty i usługi będą przyjazne 

środowisku, wysokiej jakości, unikalne i takie, które mogą stać się 

wizytówką regionu! 

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń w  trzech kategoriach:  

- Kulinaria regionalne/artykuły spożywcze 

- Wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze 

- Usługi/wydarzenia lokalne 

 

 Już 30 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, która oceni jakość 

zgłoszonych produktów, usług czy wydarzeń. W skład Komisji wchodzą eksperci w dziedzinie 

turystyki lokalnej, jak i regionalnej. 

 

Gala finałowa konkursu o certyfikat marki lokalnej i wręczenie nagród planowane jest 14 grudnia 

2018 r . w Ośrodku Kultury w Ugoszczy.  

_______________________________________________________________  
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Druga edycja konkursu Społeczni Aktywni ogłoszona!   
 
Konkurs na małe dofinansowanie dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych 

trwa!   

30 października 2018 r. ogłosiliśmy kolejną, drugą edycję konkursu Społeczni 

Aktywni, czyli konkursu w którym zarówno grupy formalne i nieformalne mogą 

starać się o dofinansowanie inicjatywy do 2 tysięcy złotych! Uproszczone 

rozliczenie, szybka realizacja i brak konieczności dysponowania osobowością 

prawną, a nawet kontem bankowym! Zatem jeśli masz pomysł na małą 

inicjatywę dla mieszkańców swojej miejscowości i potrzebujesz niedużego wsparcia finansowego – 

ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!  

Zgłoszenia należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi do 

15 grudnia 2018 r. Weryfikacja zgłoszeń będzie miała miejsce w styczniu 2019 r. a realizacja do końca 

czerwca 2019 r.  

Szczegóły znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://pds.org.pl/inicjatywy-

lgd/spoleczni-aktywni.html  

______________________________________________________________ 
Szkolenie z rozliczania projektów grantowych 

 

Serdecznie zapraszamy podmioty, które pozyskały środki na realizację grantu lub są w trakcie 

realizacji zadania grantowego finansowanego z budżetu LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi  

do udziału w szkoleniu z przygotowania sprawozdania z rozliczania projektów grantowych.  

 

Z każdym rokiem przybywa grantobiorców, którzy realizują na obszarze LGD swoje inicjatywy 

dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwo Dorzecze 

Słupi. Aby ułatwić rozliczenie projektów grantowych zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się  

19. grudnia 2018 r. (godz. 10:00) w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie.  

Liczba miejsc jest ograniczona, zatem prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie udziału  

(tel. 59 81 32 200 / 533 339 188; biuro@pds.org.pl).  

  

http://pds.org.pl/inicjatywy-lgd/spoleczni-aktywni.html
http://pds.org.pl/inicjatywy-lgd/spoleczni-aktywni.html
mailto:biuro@pds.org.pl
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Siłowania w Motarzynie w ramach grantu z LGD PDS 

 

Z końcem listopada zakończymy realizację pierwszego grantu, w ramach którego  

aż 12 grantobiorców zrealizowało zadania grantowe na terenie LGD Partnerstwo Dorzecze 

Słupi. Wśród nich jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Motarzyno, które w ramach 

grantu postawiło w miejscowości Motarzyno siłownię zewnętrzną do dyspozycji mieszkańców 

miejscowości.  

Motarzyno to niewielka miejscowość w Gminie Dębnica Kaszubska, chociaż jej potencjał  

i potencjał mieszkających w niej mieszkańców jest olbrzymi. Społeczność lokalna zorganizowała się  

w grupę formalną pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Motarzyno, które 

pozyskało dofinansowanie w ramach pierwszego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania 

Partnerstwo Dorzecze Słupi konkursu grantowego.  

Na siłownię składa się  

6 elementów, dzięki którym 

mieszkańcy Motarzyna mogą 

zadbać o zdrowie fizyczne  

na świeżym powietrzu. 

Lokalizacja przy boisku 

sportowym i w bezpośrednim 

sąsiedztwie siedziby ochotniczej 

straży pożarnej sprawia,  

że ta część miejscowości stanowi 

swoisty punkt spotkań i integracji 

mieszkańców.  

 

Zdjęcie:  Dzieci i młodzież korzystające z siłowni w Modrzejewie (zdj. z bazy grantobiorcy) 


